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Kyselina pantothenová 9 mg 150 kalcium 232 mg 29 

niacin 24 mg 150 fosfor 178 mg 25 

Vitamín B6 2,1 mg 150 hořčík 90 mg 24 

Kyselina listová 300 μg 150 Zinek 10 mg 100 

Vitamín B12 3,75 μg 150 železo 21 mg 150 

Vitamín B1 1,65 μg 150 mangan 1 mg 50 

biotin 75 μg 150 Měď 0,5 mg 50 

Vitamín C 120 mg 150 Jodid 75 μg 50 

Vitamín A 1200 μg 150 molybden 25 μg 50 

Vitamín E 18 mg 150 chrom 20 μg 50 

Vitamín D 7,5 μg 150 selen 27,5 μg 50 

Vitamín K 105 μg 140    

1) Denní doporučené dávkování  2) referenční hodnota příjmu 

Mivitop, doplněk stravy 

Nevhodné pro těhotné ženy, doplněk obsahuje 1200 μg vitamínu A v doporučené denní 

dávce.  

Složení: hydrogenfosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, síran železnatý, vitamín C (L-

kyselin askorbová), lutein, lykopen, kukuřičný škrob, vitamín A (beta-karoten, retinol-

palmitát), vitamín E (D-alfa-tokoferol), oxid zinečitý, niacin (nikotinamid), potahovací 

činidla: hořečnaté soli mastných kyselin, kyselina pantothenová, koenzym Q10, oxid 

křemičitý, síran manganatý, síran měďnatý, vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín D 

(cholekalciferol), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín K 

(fylochinon), zahušťovací látky: tragant E413, regulátor kyselosti: kyselina citrónová E330, 

chlorid chromitý, kyselina listová, seleničitan sodný, biotin, molybden amonný, jodid 

draselný, vitamín B12 (kyanokobalamin). 

Dávkování: 1/2-1 tableta denně před jídlem, zapít vodou. 

Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 oC mimo dosah slunečního záření. 

Nevystavujte vlhkosti a mrazu.    

Upozornění: Jedná se o doplněk stravy, který není vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící 

ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní 

doporučené dávkování.  

Obsah balení: 30 tablet, 51 g 

Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 

Výrobce: Volchem Ltd Itálie 

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845, 

530 03 Pardubice, Česká republika 

www.volchem.cz    
 


